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soorten zich goed vangen. In het actuele verspreidingsbeeld 
vallen gaten waar lang geen onderzoek is geweest, hier is 
opvulling gewenst. De grootste gaten liggen in het grensgebied 
tussen Groningen, Drenthe en Friesland, noord en oost 
Overijssel, noord- en zuid Limburg en de regio rond Breda.

Grote modderkruiper
De grote modderkruiper komt vooral voor in oude polders in de 
voormalige overstromingsvlakten van rivieren en beken. De soort 
is hier doorgaans vrij zeldzaam en het vraagt daarom vaak meer 
inspanning om ‘m aan te treff en. Het schepnet leent zich hier 
goed voor. Hiernaast kan er in het voor- en najaar, als er weinig 
waterplanten aanwezig zijn en het water voldoende helder is, 
ook ’s avonds met de zaklamp gezocht worden. Voor de grote 
modderkruiper zijn er relatief veel kilometerhokken waarvan 
actuele gegevens ontbreken (zie de zoekkaart op de website 
voor hokken bij jou in de buurt). Gebieden die de meeste 
gerichte aandacht nodig hebben zijn: noord Limburg, oost 
Brabant, Utrecht, Friesland en het grensgebied tussen 
Groningen, Drenthe en Friesland. 

Ga mee het veld in!
In verschillende regio’s organiseren werkgroepen en 
medewerkers van RAVON excursies en andere activiteiten 
gericht op het vergaren van kennis over het voorkomen van 
vissen. Contactgegevens van de verschillende werkgroepen en 
regiocoördinatoren vind je op de RAVON website. 
Op de agenda van www.ravon.nl (vissen, amfi bieën en 

reptielen) en www.vissenatlas.nl (vissen) vind je informatie 
over de georganiseerde activiteiten en inschrijfmogelijkheden. 
Als je kennis wilt maken met vissen, of als je op pad wilt met 
gelijkgestemden in je regio, is meegaan zeker een aanrader. 

Een van de grootste visactiviteiten die jaarlijks wordt 
georganiseerd is het RAVON Vissenweekend. Na Noord-Brabant 
in 2015, wordt het weekend in 2016 in het oosten van Drenthe 
gehouden. Vanuit Eext onderzoek we verschillende gebieden 
in de omgeving (ook Friesland en Groningen), waar actuele 
visgegevens ontbreken. Zoals gebruikelijk is iedereen met 
interesse welkom en maken we er samen een gezellig, nuttig, 
actief en leerzaam weekend van. Op het programma staan een 
vissenquiz, lezingen over interessante vissige onderwerpen in 
de regio en visinventarisaties met uiteenlopende methoden. 
Kijk voor meer informatie en inschrijving op www.ravon.nl/
vissenweekend.

Meer informatie?
Uitleg over de onderzoeksmethoden en een kaart met zoek-
gebieden vind je via de meetnetpagina www.ravon.nl/
meetnetvissen. 
Heb je vragen over het Meetnet Beek- en Poldervissen, of wil je 
graag een bijdrage leveren, neem dan contact op met RAVON.

Martijn Schiphouwer
martijn.schiphouwer@ravon.nl
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Vrijwilligers inventarisateren met behulp van schepnetten een sloot op zoek naar de grote modderkruiper tijdens het 
vissenweekend in Noord-Brabant in 2015. (Foto: Werkgroep Vissenonderzoek Friesland)
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Commentaar
Pagina 15 tussenstand verspreidingsonderzoek graag op dezelfde manier 
opmaken zoals is gedaan in Schubben & Slijm nr 23, pagina 15. Dus grafiek 
bovenaan en tekst in kadervlak plaatsen, titel breedte 2 koloms.

Jullie kunnen de basisgrafiek uit Schubben & Slijm nr 23 pag. 15 ook 
hergebruiken en de blauwe balkjes per soort aanpassen naar de nieuwe 
percentages zoals in het excelbestand ' 22 Grafiek Verspreidingsonderzoek 
RA.xls' staat aangegeven.

Omdat dit keer onderscheid wordt gemaakt tussen HR soorten 
(donkerblauwe kleur) en TYP soorten (iets lichterblauw maken) graag de 
donkerblauwe kleur van de balkjes van adder, hazelworm, levendbarende 
hagedis, vinpootsalamander en vuursalamander een andere kleur geven 
(iets lichterblauw).

Het Verspreidingsonderzoek is er op gericht binnen een 
periode van zes jaar de verspreiding van reptielen en 
amfibieën in kaart te brengen en te actualiseren. De huidige 
zesjarige periode is in 2012 van start gegaan. We zijn nu vier 
jaar verder en daarmee over de helft. De tussenstand is erg 
goed: reeds 79% van de in totaal 1.666 hokken (10x10) die voor 
alle soorten samen zijn aangewezen zijn geactualiseerd. 

De grootste focus ligt op soorten die Europees beschermd 
zijn middels de Habitatrichtlijn. Daarnaast worden ook 
gegevens verzameld van zogenaamde typische soorten van 
dezelfde Habitatrichtlijn. Dit betreft soorten die indicatief zijn 
voor de kwaliteit van een bepaald habitattype. Bijvoorbeeld 
de adder voor het habitattype natte heide. Voor deze typische 
soorten zijn vooral gegevens uit de Habitatrichtlijngebieden 
van belang zodat ze gebruikt kunnen worden om iets te 
zeggen over de staat van de leefgebieden. 

De grafiek geeft per doelsoort het percentage van het verspreidingsgebied dat geactualiseerd is binnen de periode 2012-2017. In de 
grafiek is onderscheid gemaakt tussen de Habitatrichtlijn soorten (donkerblauw) en typische soorten (lichtblauw) (Bron: RAVON).

Vanaf komend jaar komen er nog een aantal nieuwe 
doelsoorten in het verspreidingsonderzoek bij namelijk de 
bruine kikker, bastaardkikker en meerkikker. Deze staan ook 
op de Habitatrichtlijn maar op Bijlage V.  Deze soorten moeten  
in de gaten worden gehouden omdat ze potentieel gegeten 
kunnen worden. Iets waarvan in Nederland waarschijnlijk geen 
sprake is, maar elders in Europa staan kikkerbilletjes hoger op 
het menu.  

Wij wensen iedereen een mooi veldseizoen toe en hopen 
opnieuw op jullie bijdrage te kunnen rekenen. Gezamenlijk 
kunnen we dan het verspreidingsbeeld van onze reptielen en 
amfibieën nog verder verfijnen en daarmee de soorten beter 
beschermen. 

Jelger Herder

Verspreidingsonderzoek Reptielen en Amfibieën - tussenstand 4e jaar
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